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Sexta-feira, 29 de outubro de 2021. 

 

Caros pais e famílias do Distrito Escolar da Filadélfia, 

 

Desde o início da pandemia de Covid-19, proteger a saúde e bem-estar de nossos alunos e equipe 

tem sido nossa principal prioridade. Como uma camada adicional de proteção, no começo dessa 

temporada de esportes de inverno, todos os estudantes que desejam participar do atletismo 

intercolegial deverão estar completamente vacinados contra o Covid-19, a não ser que tenham 

uma isenção médica ou religiosa comprovada. As Diretrizes do Centro de Controle e Prevenção 

de Doenças (CDC), a Associação de Atletismo Intercolegial da Pensilvânia (PIAA), o 

Departamento de Saúde Pública da Filadélfia e outras organizações esportivas e médicas 

afirmam que os atletas-estudantes devem estar vacinados devido ao contínuo contato próximo 

durante a participação nos esportes que coloca os estudantes em um risco maior de se contaminar 

e disseminar o COVID-19. Para muitos estudantes, os atletismos intercolegiais são um aspecto 

importante de sua experiência educacional. Exigir que os atletas se vacinem reduzirá a 

necessidade de que os times façam quarentena, o que evitará o cancelamento de treinos, jogos e 

temporadas inteiras de maneira potencial. 

 

EXIGÊNCIAS DE VACINAÇÃO PARA ESTUDANTES PARTICIPANTES DOS 

ESPORTES NO ATLETISMO INTERCOLEGIAL  

Todos os atletas intercolegiais deverão fornecer prova de vacinação completa até os prazos 

relacionados abaixo. Um estudante é considerado completamente vacinado duas semas após a 

sua segunda dose da vacina contra COVID-19, ou duas semanas após a vacina de dose única.  Os 

atletas-estudantes continuarão a ser testados duas vezes por semana até que forneçam a prova de 

vacinação nos prazos fixados. Os atletas-estudantes que não fornecerem a prova de 

vacinação completa até os prazos fixados não serão elegíveis a participarem em seu esporte 

até que estejam completamente vacinados. 

 

Tempor

ada 

Esportes Prazo final de 

vacinação completa 

Tome a primeira 

 Dose até  

Tome a segunda 

dose até 

 

Inverno 

Basquetebol, Boliche, 

Animação de 

Torcidas, Corrida 

Interna, Natação, Luta 

Livre 

Sábado, 18 de 

dezembro de 2021. 

Sábado, 13 de 

novembro de 2021. 

Sábado, 4 de 

dezembro de 2021. 



 

Primave

ra 

Badminton, Beisebol, 

Lacrosse, Softball, 

Tênis, Atletismo e 

Voleibol. 

Terça-feira, 1 de 

março de 2022. 

Terça-feira, 25 de 

janeiro de 2022. 

Terça-feira, 15 de 

fevereiro de 2022. 

ENVIO DE COMPROVANTE DE VACINAÇÃO 

Para que se mantenham elegíveis, os atletas-estudantes devem enviar o comprovante de 

vacinação, através de cópia completa de sua carteira de vacinação, diretamente para a escola 

antes ou até os prazos finais relacionados acima. Fique à vontade para entrar em contato com a 

sua escola ou Serviços de Saúde do Estudante no shs@philasd.org com perguntas. 

 

SEJA VACINADO 

O Distrito fez uma parceria com diversos fornecedores de vacina para disponibilizar eventos para 

a vacina gratuita contra o COVID-19. Veja uma lista das clínicas agendadas acessando 

https://www.philasd.org/studenthealth/covid-vax/. Os estudantes também podem receber a 

vacina contra o COVID-19 em clínicas, farmácias e outros locais em toda a Filadélfia que podem 

ser encontrados no site da Cidade da Filadélfia aqui ou no www.vaccines.gov. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ISENÇÕES 

Isenções médicas ou religiosas para a exigência da vacinação contra o COVID-19 podem ser 

solicitadas ao enviar o Formulário de Isenção de Vacina para a enfermeira da escola do seu filho 

no mais tardar 7 dias antes do início da temporada. A temporada de inverno começa no dia 19 de 

novembro de 2021 e a temporada de primavera começa no dia 7 de março de 2022. Os 

estudantes que forem aprovados para as isenções continuarão a serem testados para o COVID-19 

duas vezes por semana.  

  

COMPARECER À UMA SESSÃO DE INFORMAÇÕES  

Sabemos que você pode ter perguntas ou preocupações sobre esta nova exigência. Você será 

convidado a comparecer em um fórum da comunidade onde poderá fazer as suas perguntas e 

escutar os líderes do Distrito. Use os links abaixo para comparecer a uma das sessões: 

● Quinta-feira, 4 de novembro de 2021, 17:00-18:00 - Clique AQUI para 

comparecer.  

● Terça-feira 9 de novembro de 2021, 17:00-18:00 - Clique AQUI para 

comparecer.    

 

 Acesse https://www.philasd.org/studenthealth/covid-vax/ para visualizar as Perguntas 

Frequentes e saber mais.  

 

Obrigado por sua parceria em nossos esforços para manter os estudantes saudáveis e seguros. 

 

Atenciosamente, 

 
William R. Hite Jr., Doutor em Educação. 

Superintendente 

Distrito Escolar da Filadélfia 
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